
U Z N E S E N I E  Č. 6/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 28. 2. 2022 
 
K bodu rokovania: 1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie: 
Určenie overovateľa :  posl. Pavol Tedla 
 
 
 
  
2) schvaľuje 
Navrhnutý program rokovania: 
 
1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu 
2) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 – Z5/2022 
3) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 
4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6 a reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. 
Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.  – Z6/2022 
4) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. 
Tillnera a F. Maľovaného v Malackách“ - Z7/2022 
5) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – 
časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva 
prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek“ - Z8/2022 
6) Záver  
 
 
 
 
V Malackách 28.2.2022 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.    
                                                                                                             primátor mesta 
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 7/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 28. 2. 2022 
 
 
 
K bodu rokovania: 2) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 – 
Z5/2022 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
 
 
 
1) berie na vedomie: 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 (mat. č. Z 5/2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 28.2.2022 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
 
 
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 8/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 28. 2. 2022 
 
 
 
K bodu rokovania: K bodu rokovania: 3) Návrh na zriadenie bezplatného vecného 
bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 
2872/6 a reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. a 
Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s.  – Z6/2022 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
predloženú dôvodovú správu k materiálu Z6/2022 „Návrh na zriadenie bezplatného vecného 
bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6a 
reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí 
uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, 
a.s.“, 
 
2) konštatuje, 
že v prípade zriadenia bezplatného vecného bremena na častiach pozemkov registra C-KN, 
parc. č. 4457/1, ostatná plocha o výmere 7257 m2, parc. č. 4455, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4253 m2, parc. č. 4440/9, ostatná plocha o výmere 338 m2, parc. č. 2872/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 899 m2, parc. č. 2872/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 659 
m2, parc.č. 2872/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, parc. č. 2872/6, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 929 m2 a pozemkoch registra E-KN, parc. č. 1473/5, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 24503 m2, parc. č. 1657/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
11284 m2, zapísaných na liste vlastníctva 2414 a 2935, vedených Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky vo vlastníctve 
mesta Malacky v súvislosti si stavbou „Hromadná podzemná garáž - prekládka NN rozvodu“ – 
SO 102.1 – Prekládka NN rozvodu, ide o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že mesto 
Malacky ako stavebník realizuje verejne prospešný projekt Hromadnej podzemnej garáže na 
riešenie statickej dopravy na území mesta a v súvislosti s realizáciou projektu vznikla potreba 
prekládky existujúcej siete NN prípojky, zriaďuje sa bezodplatné vecné bremeno v prospech 
oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako 
subjekt zabezpečujúci distribúciu elektriny a riadnu prevádzku distribučnej sústavy elektrickej 
energie, 
 
3) schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra C-KN, parc. č. 4457/1, ostatná 
plocha o výmere 7257 m2, parc. č. 4455, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4253 m2, parc. 
č. 4440/9, ostatná plocha o výmere 338 m2, parc. č. 2872/1, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 899 m2, parc. č. 2872/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 659 m2, parc. č. 2872/5, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, parc. č. 2872/6, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 929 m2 a pozemkoch registra E-KN, parc. č. 1473/5, zastavaná plocha a  
 



nádvorie o výmere 24503 m2, parc. č. 1657/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11284 
m2, zapísaných na liste vlastníctva 2414 a 2935, vedených Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor, okres Malacky, obec Malacky, katastrálne územie Malacky vo vlastníctve 
mesta Malacky v podiele 1/1 ako povinného z vecného bremena, v rozsahu stanovenom 
geometrickým plánom 51078139-6/2022 zo dňa 16.02.2022 vyhotoveným Ing. Alexandrou 
Žigovou, Záhradná 36, 901 01 Malacky, IČO: 51078139, autorizačne overeným dňa 16.02.2022 
Ing. Alexandrou Žigovou a úradne overeným 21.02.2022 Ing. Petrou Valentovou, Okresným 
úradom Malacky, katastrálnym odborom, pod č. G1-198/2022 uzatvorením „Zmluvy o zriadení 
vecného bremena“ v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Západoslovenská 
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 spočívajúce v práve 
vybudovať, umiestniť, užívať, vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akýchkoľvek iných stavebných úprav inžinierskej sieti a právo vstupu, prechodu peši, 
prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom údržby, opravy, 
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav inžinierskej sieti 
v súlade s § 29 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta.. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriaďuje „in 
personam“, na dobu neurčitú a bez odplaty, nakoľko ide o verejnoprospešný účel, po ukončení 
stavby inžinierskej siete v zmysle geometrického plánu na zameranie vecného bremena 
uzatvoriť riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena a podať návrh na zápis vecného bremena 
do katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností v zákonom stanovenej výške, vyhotovenie geometrického plánu na zameranie 
vecného bremena zaplatí mesto Malacky. 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 28.2.2022 
 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I E  Č. 9/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 28. 2. 2022 
 
 
K bodu rokovania: 4) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných 
priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách“ - Z7/2022 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc 
M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách“ (mat. č. Z 7/2022), 
 
2) schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v 
Malackách“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód 
výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta; 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 52 588, 14 EUR; 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Malackách 28.2.2022 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                primátor mesta 
 
 
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 



U Z N E S E N I E  Č. 10/2022 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 

zo dňa 28. 2. 2022 
 
 
K bodu rokovania: 5) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného 
námestia v Malackách – časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova 
verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre 
Malaciek“ - Z8/2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
zhrnutie k návrhu na schválenie projektu „„Obnova Mierového a Kláštorného námestia 
v Malackách – časť č. 1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova verejného 
priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek“ (mat. č. 
Z 8/2022), 
 
2) schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – časť č. 1 MIEROVÉ NÁMESTIE 
v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej 
infraštruktúry v centre Malaciek“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov 
sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 78 990, 28 EUR; 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
V Malackách 28.2.2022 
 
 
 
        JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.     
                                                                                                               primátor mesta 
Overovateľ: posl. Pavol Tedla 
 
 
 
 


